
Forespørgsel til alle Meulenborgere og Interessenter i Tjørnevej- området:  
.... om Genåbning af passage til Hyldebakken

Der har fra flere sider været udtrykt ønske til BBR (BeBoerRepræsentationen i  Meulenborg Park)  om at få 
genåbnet adgangen fra Meulenborg Park til Hyldebakken.

Der er opsat et raftehegn efter 1996, men før 2004. Uvist af hvem og med hvilken adkomst. Arealet foran 
ejendommen Hyldebakken 13 er asfalteret og angiveligt tilskødet matriklen, Hyldebakken 17 ap, Helsingør 
Overdrev. (Det sidste hus på vejen indtil Meulenborg Park) 

Den nuværende, almindelige adgang til Hyldebakkens nederste huse fra Tjørnevej og frem til det nuværende 
raftehegn foregår via given tilladelse fra matriklen med det hvide, stråtækte hus. 

BBR har holdt et - sobert og fornuftigt - møde med ejerne af Hyldebakken 13, Mtr. 17 ap, Helsingør Overdrev 
for at høre deres holdning til en genåbning. De vil modsætte sig.

Ønsket har tidligere været fremsat og fremlagt for Kommunens Tekniske Forvaltning og Kommunen har 
dengang undersøgt og præsenteret de nødvendige præmisser for en genåbning.

 1. Stiforbindelsen skal have almen interesse.
 2. Det vil have betydning om stien har eksisteret indenfor de sidste 20 år, og at lukningen har  
  været ”ulovlig”
 3. Politisk skal der være truffet en beslutning om at gennemføre en ekspropriation.

Med denne orientering vil vi gerne have en klar indikation fra relevante interessenter om 

Ad. 1    Har denne stiforbindelse efter din mening almén interesse?   
  JA    NEJ  UDEN BETYDNING FOR MIG

Vedr. 2.  skal det nævnes, at der vindes hævd efter 20 år. Herefter kan der ikke gøres indsigelse. Der er  
  således i givet fald 2 år tilbage til at foretage en proces om en evt. genåbning.

Vedr. 3.  skal det nævnes, at der i givet fald forestår et temmelig stort juridisk og administrativt arbejde.  
  Derfor finder vi det rimeligt og fornuftigt, at starte med at indhente en klar tilkendegivelse fra  
  dem, der måtte have  relevante begrundelser og argumenter for en genåbning.

Tilkendegiv venligst ved en klar markering din mening om spørgsmålet ovenfor. Vi vil meget gerne have din 
tilbagemelding senest d. 24. Marts UANSET hvor du sætter dit svar.

Læg svar i postkassen til Meulenborg Park 3, 9, 12 eller 38.

Med venlig hilsen BBR Meulenborg Park


